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Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Hunyadivárosi Részönkormányzat

KMJV Kulturális Bizottsága 
Városgazdálkodási Kft. 

Zarges Kft. 
Kubat-Vincz Suzuki 

FBZ Investmen Kft. (Tollüzem)
Phoenix Mecano Kecskemét Kft.

Bács-Víz Rt.
Alabárdos Presszó

Baranyi Üveges
Becéné Marika (virágos)

Békefasori Húsbolt
Bogépfa Kft.

Boldogasszony Patika
Brit Portéka Bútor-Lakberendezés

Colosseum Fitness Szalon
Corvina Óvoda és Általános Iskola Intézményei és Dolgozói

Csoki Bolt
Doma-Pack Kft.
Fázis-elektro Bt.

Fellegi Tamás (kőfaragó)
Friss Fruit Bt.

Galvanofém Kft.
Gallfood Kft.

Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskolája
Gyenes Kertészet

Hansa Kontakt
Harsányiné Szabóság

Háry Étterem és Szálloda
Hiperkom Kft.
Hirös-Car Kft.
HŐÉRZET Kft.

Hunyadi János Általános Iskoláért Alapítvány
Hunyadivárosi Bölcsőde

Hunyadivárosi Gyógyszertár
Hunyadivárosi Lottózó

Hunyadivárosi Polgárőrség
Hunyadivárosi Posta Zrt.

Hunyadivárosi Nyugdíjas Klub
Ifjúság Úti Óvoda Dolgozói és a szülők

Ildikó Zöldségbolt
Inda 2000. Bt.

INOX Kft.
Jázmin Virágbolt
Joker Bútorbolt

Kanizsai Mihályné Virágboltja
Kántor Kft.

Kardos Uszoda-, és Víztechnikai Kft.
Kecskemétfilm Kft.

Kecskemét Hunyadivárosért Egyesület
Kecskeméti Tűzoltóság

KETISZK tanárai és tanulói
Kiskunfélegyházi Pékség
Kiskunsági Nemzeti Park

Kínai Bolt
Kobela Autósiskola

Korona Presszó
KOVÁCS Építész Műhely Kft.
Laczkó Mihály (vállalkozó)

Légrádi Autósbolt 
Mátyás Király Általános Iskola

Menza-Ffood Kft.
MIKI Barkácsüzlet

Történelmi Igazságtétel Bizottság
Óvári Plusz Ápolási Bt.

Őszikéz Alapítvány
P&P Pékáru

Palatinus Cukrászda
Parketta Áruház

Pedagógia Sub Rosa Kulturális Egyesület
PRINT 2000 Nyomda

Sági Gabriella goblein-művész
SIXTUS Kéz- és Lábápolási Stúdió
Szabó József karosszérialakatos

Szerelvénybolt Kft.
Szikszai Festék BAU Kft.

Szil-Coop
Szilfer Kft.

Szili Péter (mérnök)
Szőlőfürt Fogadó
Szőnyeg Csarnok

Szuperinfó
Tasi László (autószerelő)

Temető 2-es kapu Virágbolt
Ulti Eszpresszó
Univer Coop Zrt.

Univer Product Zrt.
Vacsi Húselosztó Kft.

Vágó Ambrus (teherfuvarozó)
Valkai László (horgásztó tulajdonos)

Zsuzsi Fodrászat

HHHH
Tisztelt Hunyadivárosi Polgárok!

Harmadszorra vagyok jelen a Hunyadivárosi Napok megnyitóján, amely 
pontosan a kezdetektől kíséri végig polgármesteri pályafutásomat. Úgy is 
mondhatnám, innen indultam és ide térek évről évre vissza. Különleges 
alkalom ez a mai este azért is, mert az együtt töltött idő öröme számomra 
nemcsak abból fakad, hogy újból együtt ünnepelhetünk, hanem abból is, 
hogy ez az az emberi közösség, amelyre a szürke hétköznapok során, az időről 
időre előforduló nehézségek megoldásában is biztonsággal számíthattam. A 
közösségnek ez az együtt gondolkodni, együtt tenni merő ereje érezhetően 
tartást ad a városrész képviselőinek, s ez a részönkormányzati modell a 
város más közösségei számára is útmutatással szolgál. Arról is tudomásom 
van, hogy az ilyenformán „kecskemétivé” vált minta azóta már az ország 
több pontján elismerést kivívó, követendő példává vált. 

Ami a Hunyadivárosban van, mindig egy kicsit más, mint ami az 
országban történik. Mindig egy kicsit jobb. Arról üzen, hogy a helyben 
lévő ügyeket egyszerűen is meg lehet oldani és meg is kell, mert senki nem 
tud segíteni rajtunk jobban, mint mi magunk – egyetértő emberek elérhető 
és a külső ellenállással szemben nagy erőt adni tudó közösségében.

(Részlet Zombor Gábor polgármester megnyitó beszédéből) 
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IV. H UNYADIVÁROSI NAPOK 

K É T  H U N Y A D I - D Í J A S U N K  V A N
HHHH

Számbavéve a hunyadivárosi 
emberek írásban érkezett ja-

vaslatait, a legtöbb ajánlólevéllel 
idén a Gyenes család és Rózsa Béla 
bácsi rendelkezett, így ők kapták 
idén a Hunyadi-díjakat. Méltatásuk-
ra nincs jobb, mint egy-egy részletet 
kiragadni a róluk íródott ajánlások-
ból. Íme: 

Gyenes család:
„A Hunyadiváros jelenlegi tetszetős 
profiljának kialakításában önzetlenül 
vállaltak szerepet. A harmadik éve futó 
Virágos Hunyadivárosért Program öt-
lete is az ő nevükhöz fűződik. A prog-

ram megvalósításához szükséges, nagy 
értéket képviselő és jelentős mennyi-
ségű tiroli muskátlit a legcsekélyebb 
ellenszolgáltatás nélkül bocsátották 
városrészünk rendelkezésére. 

Mint precíz, környezetükre igényes 
emberek, a városrészünket szépítő és 
hangulatosabbá tevő tevékenységüket 
nem kívánják befejezni. Ötleteikkel, 
további tevékenységükkel és felaján-
lásaikkal folytatólagosan tesznek vá-
rosnegyedünk otthonosabbá, hangula-
tosabbá tételéért. Azért, hogy már ak-
kor úgy érezzük, hazaértünk, amikor 
még csak városrészünk mezsgyéjét 
léptük át...”

Rózsa Béla:
„Sokszor tűnik fel városrészünk utcá-
in fürge, gyors járásával, ahol minden 
apró és nagyobb probléma, megoldan-
dó feladat megragadja. Ezeket aztán 
„jó gazda” módján kezeli, kötelességé-
nek érzi az illetékesek tájékoztatását, 
sőt a megoldás számonkérését sem ha-

nyagolja el. Sokan keresik is őt ezért, 
tudják, hogy jó közbenjáróra találtak.

Az utóbbi években elévülhetetlen 
érdemeket szerzett a hunyadivárosi 
lakosság közösséggé formálásában. 
Rózsa Béla a Hunyadivárosi Napok 
szervezőbizottságának oszlopos tagja. 
Kiváló kapcsolatteremtő és szerve-
zőképességének köszönhetően évről-
évre növekszik a támogatók száma. 
Kifogyhatatlan ötleteinek is köszön-
hető, hogy egyre színesebb, egyre ér-
dekesebb programok születnek, ahol 
kedves városrészünk minden lakója 
csak jól érezheti magát.”

A  T O M B O L A B E V É T E L R Ő L
A Z  E L S Ő  S Z É P S É G K I R Á L Y N Ő N K

A IV. Hunyadivárosi Na-
pok alkalmával árusított 
tombolajegyek bevételét 
részönkormányzatunk 
az Ifjúság Úti Óvodának 
ajánlotta fel. - Mire fordí-
tották a kapott összeget? 
– kérdeztük Thurzóné Ha-
lasi Ágnes óvodavezetőtől. 

Először is szeretnénk megköszönni, 
hogy ránk gondoltak a tombolabevétel 

felhasználásánál. Nagyon örültünk a kapott 
139.600 Ft-os adománynak, ami végül – a 
Hunyadivárosi Részönkormányzat külön fel-
ajánlásával – még 30.000-Ft-tal kiegészült. 
Ily módon lehetőségünk nyílik régóta dédel-
getett tervünk, a bejárati ajtó cseréjének meg-
valósítására, ami december végére el is fog 
készülni. 

Az új ajtó a jelenleginél jóval szélesebb lesz, 
hogy a kisgyerekkel és babakocsival érkező 
anyukák is könnyen be tudjanak jönni rajta. 
Szintén ezt az akadálymentesítést szolgálja 
majd a hozzá csatlakozó kocsifeljáró, amit 
Leviczky Cirill főigazgató felajánlásával a 
Gáspár Iskola tanulói készítenek el. A régi 
ajtó más szempontból is elavult. Régóta ké-
szülünk - az „Ügyes kezek” és az „Ép-kéz-láb 
torna” szakkörök bevételeinek összegyűjtésé-
vel - a cseréjére. Az összegészében mintegy 
220.000 Ft-os anyagköltségbe kerülő modern 
kivitelű bejárati ajtót egy óvodánkba járó kis-
lány édesapja fogja majd elkészíteni. 

Bugya Dóra lett a Hunyadiváros koronázott szépségkirálynője a Hu-
nyadivárosi Napok rendezvénysorozatán. A lehetőségről az Internet út-
ján szerzett tudomást, s mivel a szervezőhölgy is biztatta az indulásra, 
az édesanyjától kölcsönvett báli ruhában – hét másik hölgy társaságá-
ban - állt a szigorú zsűri elé. 

- Volt már korábban hasonló megmérettetésed? – kérdeztük Dórát. 
- Igen, több hasonló versenyen indultam már Szolnokon, Pesten és Kiskőrö-
sön, s korábban is általában dobogóra kerültem. Városunkban ilyenről eddig 
még nem hallottam a nyaranként megrendezett „Kecskeméti Élményfürdő 
Szépe” választásokon kívül, ahol idén harmadik helyezett lettem. 

- Mivel foglalkozol egyébként?
- Végzős vagyok a bajai főiskola gazdálkodási és menedzsment szakán vál-
lalkozásszervezés szakirányban. Mindig szívesen bővítem az ezzel kapcso-
latos ismereteimet. A modellség gondolata is megfordult a fejemben, de eh-
hez nem Baján, hanem a fővárosban kellene élnem.  

- Mi járt együtt a hunyadivárosi első helyezéssel?
- Kaptam ajándékcsomagot, fitness- és szoláriumbérletet, de legjobban an-
nak a mélyfekete Suzukinak örültem, amit három napig vezethettem. Bár 
zuhogó esőben hoztam el, felejthetetlen napokat töltöttünk együtt.  

- Áruld el, meddig mentél vele?
- Hévízig, mert ott találkoztam a 
barátaimmal. Pont azon a hétvégén 
volt a születésnapom. 

- Előtte vezettél már Suzukit?
- Nem, ezért meg is lepődtem, mi-
lyen hatalmas belülről ahhoz ké-
pest, amilyennek kívülről látszik, 
a benne lévő extrák pedig azóta is 
nagyon hiányoznak.  



A   korábbi gyakorlatot követve most is kéthavonta tartottunk értekezleteket. Az utcafejlesztésekhez kapcsolódóan 
három közvilágítási lámpa felállításáról is döntöttünk, melyek a Palota, a Bérc és a Márai Sándor utcában lesz-

nek kihelyezve. Indítványoztuk a Mátyás király krt. és Ceglédi út torkolatánál lévő gyalogátkelőhely nyomógombos 
jelzőlámpákkal való felszerelését. Az Univer-ABc-hez kamerarendszert telepítettünk. Szeptember 19-ére a Daróczi 
közön megépült a Gáspár Iskola tanulóinak közreműködésével a közel 500m hosszú járda. Részleges felújításra ke-
rült a Serleg utcai salakos pálya. A Békefasoron padokat helyeztünk a buszvárókba. Az autóbehajtás kiküszöbölése 
és a parkrészek esztétikusabbá tétele érdekében két helyen is telepítettünk sövényt: az Univer-ABC háta mögött és a 
Daróczi közön. 

Ezúton szeretném megköszönni a Nyugdíjasklub felajánlását és azt a széleskörű városrészi összefogást is, ami 
szeptember elején a Mátyás Iskola kerítésének lefestésében megnyilvánult. Hét évestől a hetven évesig 162 em-

ber három és fél óra alatt végezte el azt, ami egy embernek három hónapos munkája lett volna. Részönkormányzati 
keretből vásároltunk a Mátyás Iskola könyvtárába egy számítógépet – lehetővé téve, hogy a könyvtár koradélutáni 
nyitvatartási idejében a városrészből bárki bejöhessen ide ingyenesen biztosított internet-használatra. Tárgyalásokat 
kezdeményeztünk a Katona József Könyvtárral annak érdekében, hogy a mintegy 15.000 dokumentumot tartalmazó 
könyvtárunk ne csak iskolai, hanem városrészi szolgáltatási feladatokat is elláthasson. 

A Hunyadivárosi Napok programjai a kellemetlen időjárás ellenére látogatottak voltak. Támogatóink felé már 
korábban is kerestük a megfelelő alkalmat hálánk és köszönetünk kifejezésére. Ezúttal meghívást kaptak a rész-

önkormányzat – tagi felajánlásból megvalósuló - évzáró vacsorájára. Köszönjük, hogy ezt az invitálást közülük sokan 
elfogadták, s ezúton is köszönjük nagy értékű hozzájárulásaikat. 
Végezetül engedjék meg, hogy minden Olvasónknak és városrészünk minden lakójának jó egészséget és eredmények-
ben gazdag, boldog új esztendőt kívánjak!

Pászti András
a Hunyadivárosi Részönkormányzat elnöke

Szeretettel köszöntöm az Olvasókat a Hunyadivárosi Hírmondó második szá-
mának megjelenése alkalmával, s ezúton szeretném tájékoztatni városrészünk 
polgárait a legutóbbi időszak történéseiről.

Két lakossági fórumra is sor került az elmúlt félévben. Nyár közepén, a városrész 
közbiztonságának megerősítése érdekében tartott összejövetelen megalakult a 

Szomszédok Egymásért Mozgalom rendszere a Hunyadivárosban is. A másik fórum 
az önerős útépítések kapcsán került összehívásra. Az itt felmerült kérdésekről bőveb-
ben is olvashatnak majd lapunk hasábjain. Ez ideig négy utca nyújtott be kérelmet a 
kedvező feltételeket biztosító ISPA-utáni útépítésre, s várjuk a további jelentkezéseket. 
Ugyanakkor önkormányzati rendeletünk nem tért ki a társasházakra és azokra az ut-
cákra, melyekben a szennyvízcsatorna már régebben kiépült, de továbbra is földutak 
maradtak. Éppen ezért indítványoztuk, hogy a Közgyűlés a szükséges rendeletmódosí-
tásokkal biztosítson lehetőséget a közeljövőben arra, hogy ezen utcák lakói is hasonló 
kedvezmények igénybevételével pályázhassanak a szilárd úttest megépítésére. 

TISZTELT HUNYADIVÁROSI OLVASÓK!

A RÉSZÖNKORMÁNYZAT EZÉVI KÖLTSÉGVETÉSE:
Reklámok és hirdetőtáblák, Hunyadivárosi Hírmondó kiadása
Békefasori, Serleg utcai padok lefestése, pad kihelyezése
Két gyalogos aluljáró kifestése
IV. Hunyadivárosi Napok rendezése, 
Virágos városrész (szivattyú, öntözővásárlás, védőfelszerelés, benzin)
Polgárőrség támogatása, közvilágítási lámpák felszerelése
Villanyszerelés a Hunyadivárosi  Napon
Közmunkás program támogatása, 
Daróczi közi járda elkészítésének támogatása
Madárbarát program (Madár odú + élelem)
Hunyadi parköntöző rendszere javítása
Csilléri telep zöldfelület-kezelése; Városrészi drámakör támogatása
Kamerarendszer kiépítése (UNIVER előtt)
Műkertvárosi és Hunyadivárosi Rendőrség támogatása
Nyugdíjasok programjainak támogatása
Pályázatokhoz önrész, Felnőtt számítástechnikai tanfolyam
Kamerarendszer működtetése (Gyalogos aluljáróknál)
Tinódi u. 6.sz. előtti és a Daróczi közben sövény kialakítása
Nyitott Internet a Corvina könyvtárában (számítógép)
25 éves a Mátyás Király Általános Iskola (vendéglátás, díjak)
35 éves a Hunyadi János Iskola

�
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ÚJ INTÉZMÉNYVEZETŐINK HHHH
Fazekas Sándor, a Gás-

pár Iskola igazgatója:
Negyven évvel ezelőtt 

ebben az iskolában kezd-
tem tanítani. Már 28 éve-
sen szakfelügyelője lettem 
Csongrád és Bács-Kiskun 
megyében több tantárgy-
nak, így pl. a máig nagyon 
szeretett műszaki rajznak 

is. Ezt követően választottak meg a szak-
munkásképző intézet igazgatóhelyettesévé. 
E minőségben láttam el a feladataimat közel 
két évtizeden át Járfás Istvánné, Kalics Lajos, 
s legutóbb Leviczky Cirill igazgató mellett. 
Korábbi szakfelügyelői, módszertani tapasz-
talataimat bőven kamatoztattam igazgatói te-
vékenységem első nagy feladata, a moduláris 
képzés bevezetésekor, hiszen az oktatáspoli-
tika a szakképző-intézményekre bízta az új-
rendszerű képzés tantárgyiasítását. Új kihívás 
most számunkra az első moduláris vizsgák 
lebonyolítása is. Nem könnyű, mert elsőrendű 
szempontja: biztosítani a szakmák közti átjár-
hatóságot. Anno, amikor először kezdtük az 
alkalmazott számítástechnikát tanítani, nagy 
érdeklődéssel fogadták a fiatalok a számukra 
új dolgokat. Biztos vagyok benne, hogy az új-
rendszerű helyi képzés is épp ily vonzó lesz 
majd a számukra – annál is inkább, mert a mi 
kínálatunkban szereplő szakmákra mindig ko-
moly szükség lesz.

Pölös János, a Hunya-
di Iskola igazgatója:

Bár sokan kulturális 
műsorvezetői, szervezői 
énem révén ismernek, 
épp tíz esztendeje tanítok 
ebben az iskolában, mely 
pontosan egyidős velem, 
így Kecskemét – talán 
mindenkori - legfiatalabb 

intézményegység-vezetőjeként vállalkoztam 
erre a megtisztelő feladatra. Mindenki tudja, 
hogy iskolánkban az utóbbi években erősen 
lecsökkent a gyereklétszám: a hetedikesek ki-
vételével minden évfolyamon csak egy osztá-
lyunk van. Ebből adódóan először stabilizálni 
kell a Hunyadi Iskola helyzetét a városrész-
ben. Az elmúlt pár hónap pozitív visszajel-
zései már most arra engednek következtetni, 
hogy a személyemmel történő stílusváltással 
gördülékenyebben, gyerekcentrikusabban, 
partnerközpontúbban látjuk el oktatási és 
nevelési feladatainkat. Épületünkben 2009. 
január elsejei kezdéssel háromcsoportos óvo-
da is megkezdi a működését. A velük való 
szoros kapcsolattal elkerülhető lesz a kisgye-
rekek számára az a pszichés félelem, ami az 
óvodából iskolába történő átmeneti időszakot 
gyakorta jellemzi. Ez a körülmény egyúttal 
olyan specifikumot is ad az iskola számára, 
mely egyedülállóvá teszi Kecskemét oktatási 
palettáján. 

Rácz Katalin, a Ceglédi Úti Óvoda és Jász 
utcai tagintézmény régi-új vezetője:

Bő három évtizede vagyok az óvónői pá-
lyán. Ebben az óvodában 1980 óta dolgozom, 
1992-től már óvodavezetőként. A jövőben is  
megtartjuk azt az arculatot, ami a városban 
egyedülálló módon jellemezte az óvodánkat: 
kiemelt helyen áll a népi kultúra hagyomá-
nyainak őrzése. Megfelelő szakmai hátterünk 
van enyhén értelmi fogyatékos és mozgássé-
rült gyerekek fogadására is. 

Új lehetőségeket nyitott meg az, hogy a 
Corvina társulás részeként közeli kapcsolatba 
kerültünk a Mátyás Iskolával, s a Hunyadivá-
rosból is nagyon sok kisgyermek jár hozzánk. 
Már korábban is volt nálunk idegennyelv-ok-
tatás, de csak heti egy-két órás foglalkozás 
keretében. Mivel igazából egy másik nyelv 
kisgyermekkorban való automatikus elsajá-
títása csak egy folyamatos, állandó idegen 
nyelvi kontextusban valósítható meg, ősztől 
angol óvodai csoport létrehozását tervezzük. 
A közeljövőben várható felmenő rendszer-
ben a Mátyás 
Iskola angol két 
tannyelvű isko-
lai oktatásának 
a bevezetése is, 
így mindez fo-
lyamatában biz-
tosítottá válik.

Pászti András a tan-
testület, a szülői közös-
ség és az igazgató-ta-
nács tagjainak 100%-
os támogatásával vette 
át e tanévtől a Mátyás 
Király Általános Isko-
la vezetését:

Köszönöm ezt a bi-
zalmat, egyúttal örülök 
annak, hogy tantestü-
letünk egyharmada ré-
szesült a tavalyi verse-
nyeredmények alapján 
kiemelt városi elisme-
résben, közülük négy 
pedagógus diákjai or-
szágos versenyeken ér-
tek el előkelő helyezé-
seket. Ez is jelzi, hogy a 
Mátyás Iskola Kecske-
mét vezető iskolái közé 
tartozik.

Az elért eredmények 
annak is köszönhetők, 
hogy tapasztalt, gyer-
mek-centrikus szemlé-
letű tanári kar foglalko-
zik a gyerekekkel, 1-8. 
osztályig nyújtva ezzel 
magas színvonalú ok-
tatást. Alsó tagozatunk 
továbbra is  iskolaott-
honos rendszerben mű-
ködik. A technikailag 
jól felszerelt iskolában 
számos szakkör műkö-
dik, s két zeneiskola, 
illetve egy művésze-
ti alapiskola is segíti 
tanulóink művészeti 
nevelését. Értékrend-
szerünkben nagy hang-
súlyt fektetünk a nép-
hagyományok és a ma-
gyarságtudat ápolására. 
Diákjaink hosszú idő 
óta emelt szinten tanul-
hatják az angol nyelvet. 
Ehhez komoly nemzet-
közi kapcsolatrendszer-
rel, illetve két interaktív 
táblás nyelvi laborral 
is rendelkezünk. Re-
ményeink szerint a kö-
zeljövőben megvalósul 
iskolánkban a két tan-
nyelvű oktatás is. 

Szeretettel várunk 
mindenkit a január 17-
ei iskolabálra, mely a 
Corvina-alapítvány és a 
szülői munkaközösség 
közös rendezésében va-
lósul meg. 

Thurzóné Halasi Ágnes, az Ifjúság Úti 
Óvoda és tagintézményei, a Nyitra Utcai és 
Mikszáth Körúti Óvoda vezetője:

„Vezetőnek nem születünk, hanem azzá vá-
lunk.” 27 éve kerültem az óvónői pályára, s igen 
nehéz volt választani: maradjak óvónő vagy le-
gyek intézményvezető? A döntésben segítettek 
volt vezetőim, kollégáim és az önismeretem. 
Fontosnak tartom, hogy intézményeink oldott, 
segítő, egymást és legfontosabb partnerein-
ket, a gyermekeket és a szülőket tiszteletben 
tartó, demokratikus légkörben működjenek. A 
szakmai munkában folytatni kívánom a koráb-
bi irányultságot, így pl. a környezeti nevelést, 
s egyedi hagyományépítő munkánkat, a Zöld 
óvodai jeles napok megünneplését. 

A város egyetlen „Zöld Óvodája” vagyunk. 
Elismertségünket mutatja, hogy a minisztéri-
um felkért bennünket arra, hogy a Magyar Pe-
dagógiai Társaság irányításával vegyünk részt 
a Zöld Óvoda Bázisintézmény kritériumrend-
szerének kidolgozásában.

Célom, hogy többet és jobbat akarással, küz-
deni tudással meg tudjam tartani „nyerő csapa-

tunkat”, s céljaink 
szem előtt tartásá-
val támogassam 
az egyéni elkép-
zelések megvaló-
sítását, az óvónői 
egyéniség kitelje-
sedését.

I F J Ú S Á G  Ú T I  Ó V O D A C E G L É D I  Ú T I  Ó V O D A



Palotás József 2008. augusztus 18-ától lett a Kecskeméti Regionális Képző Köz-
pont igazgatója:

Több mint tíz évvel ezelőtt ebben az intézményben kezdtem a pályámat. A felnőttképzés-
ben való oktatással, képzési programokkal, pályázatokkal foglalkoztam. Ezt követően Sze-
geden az OKÉV dél-alföldi regionális igazgatóságán dolgoztam 2005-ig, amikor is újból 
visszatértem a KKK-ba pályázati csoportvezetőnek. 2007 elejétől a Miniszterelnöki Hivatal 
Nemzetpolitikai Ügyek Főosztályán (a megszűnt Határon Túli Magyarok Hivatala) szakmai 
főtanácsadójaként a Kárpát-medencei felnőttképzési hálózat kiépítésével foglalkoztam. Az 
ezzel kapcsolatos tevékenységet a képző központ intézményvezetőjeként is folytatom. Már 
voltak is nálunk a Vajdaságból CNC-esztergályos szakoktatók továbbképzésen.

Szeretném, ha igazgatói tevékenységem alatt ez az intézmény még inkább 
esélynövelő képzőhellyé válna. Ennek érdekében úgy a módszertani kultúránkat, 
mint a kísérő szolgáltatásainkat úgy kell fejleszteni, hogy a nehezen motiválha-
tó hátrányos helyzetű embereket is meg tudjuk szólítani, bent tudjuk tartani a 
képzésben, ezzel is segítve a társadalomba való visszaintegrálódásukat. A belé-
pésem után kezdődő jelentős eszköz- és épületfejlesztés a gépipari és építőipari 
hiányszakmák oktatásának erősítését célozza. Belső szervezetfejlesztéseket is 
indítottunk annak érdekében, hogy intézményünkben magasabb szinten érvénye-
sülhessen egy piacorientált, szolgáltatásközpontú szemlélet. A kamara felkéré-
sére örömmel léptünk be a Mercedes gyár szakemberigényét biztosítani kívánó 
Hírös Képző Konzorciumba is.

Vezetői programom egyik legfontosabb eleme a partnerközpontúság. Szeret-
nénk jobban megnyílni a város és a közvetlen helyi környezet felé, szorosabban 
kapcsolódni a városrész életéhez. Személyes szálak is kötnek ide, hiszen tízéves 
koromig a Nagyenyed utcában laktunk. Bátyám most is itt lakik a családjával. 
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OKTATÁS - KÉPZÉSHHHH
E L Ő T T Ü N K  A  D A I M L E R - P R O J E K T

Lóczi Lászlót, a Corvina Óvoda és 
Általános Iskola főigazgatóját azok-
ról a tervekről kérdeztük, melyek a 
jövőben nagyban meghatározzák a 
városrész oktatási életének arculatát.  

Most, hogy már túl vagyunk az össze-
vonással járó nehézségeken, szorosabb 
együttműködést szeretnénk kialakítani 

a Corvina-társulás intézményegységei között. Arra törek-
szünk, hogy egyrészt élénkebb kapcsolat alakuljon ki a 
hozzánk tartozó óvodák között, illetve, hogy az általuk ki-
dolgozott és évek óta jól működő környezetvédelmi és más 
programoknak az iskolákba kerülve is folytatása legyen. A 
Ceglédi Úti Óvoda ősztől elkezdi az angol nyelv oktatását, 
s ezt a szolgáltatást átviszi az Ifjúság Úti Óvodába is. Utób-
biban régóta működik a környezetvédelmi program, amit 
biztosít a Ceglédi Útiak számára, akik megint csak nagy 
segítségükre lehetnek a népi kultúra, népi játékok megked-
veltetése terén... Természetesen mindebbe bevonjuk a har-
madik hunyadivárosi óvodát is, amely januártól a Hunyadi 
Iskola épületében kap helyet. Az angol nyelvtanulás követ-
kező lépcsőfokát jelenti a központi Corvina-intézményben 
2009 szeptemberétől induló két tannyelvű iskolai tagozat 
beindítása. 

A szülők óvoda-, illetve iskolaválasztásában szeretnénk 
segíteni a Mátyás Iskolában január 24-én tartandó Corvinás 
Börzén, ahová minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk.      

Leviczky Cirillt, a Kecskeméti Mű-
szaki Szakképző Iskola Speciális 
Szakiskola és Kollégium főigazgató-
ját az elkövetkező időszak legfonto-
sabb feladatairól kérdeztük:  

Nem látványos és nem feltétlenül jele-
nik meg egyelőre a városrész életében 
az a szerteágazó szakmai tevékenység, 

ami intézményünk munkáját a jövő év első hónapjaiban is 
jellemezni fogja. Ezek sorában egyik legfontosabb törekvé-
sünk az, hogy szakmai szempontból teljes mértékben felké-
szüljünk a Daimler-Projektben való részvételre. Így például 
kiválasztjuk azokat a szakmákat, melyek szóba jöhetnek a 
Daimler cég autógyárának idetelepülése kapcsán, s – az ál-
taluk támasztott igényeknek megfelelően - továbberősítjük 
e szakmák képzésének szakmai színvonalát. 

Mindeközben elkészítjük az ehhez kapcsolódó oktatási 
dokumentációkat, melyek összegzése révén leszűrhetők 
majd azok a szakmai tapasztalatok, melyek elengedhetet-
len feltételei az eredményes továbblépésnek. A dokumen-
tációk rövid kivonatát angol nyelven is elkészítjük, így ha 
tárgyalásokra kerül sor, bármikor naprakész tájékoztatással 
tudunk szolgálni az általunk tanított szakmák képzési sajá-
tosságairól. Fontos szempont mindebben, hogy az átfogó 
képzési kínálat mellett szemléletesen előtárható legyen az a 
képzési kapacitás is, amivel intézményünk rendelkezik. 
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Városunk természeti környeze-

tének értékmegőrzésében és fejlesz-
tésében végzett kimagasló munkája 
elismeréseként a Közgyűlés augusz-
tusban Dr. Gőbölös Antal erdőmér-
nöknek, környezetvédelmi szakmér-
nöknek „Kecskemét Város Környe-
zetvédelméért Díj”-at adományo-
zott. Az Állami Erdészeti Szolgálat 
Kecskeméti Igazgatóságának nyu-
galmazott vezetőjével hunyadiváro-
si lakásában beszélgettünk életéről, 
pályájáról, s városrészünk változta-
tásra érdemes dolgairól.   

- Egy korábbi nyilatkozatában olvas-
tam, hogy kisgyermekként már a rá-
csos ágyban a faleve-
lekkel beszélgetett… 
Miért választotta az 
erdész szakmát?
- Szüleim Dunavecsén 
kereskedők voltak. Er-
dész nem is volt a csa-
ládban, viszont édes-
anyámék ágán kertész 
annál több. Így történ-
hetett, hogy a növé-
nyek és díszfák szere-
tete már a génjeimben 
volt, de legalábbis igen 
korán belém ivódott. A 
Duna-parton és a Csa-
bonyi erdőben is sokat 
töltöttem csavargással, 
erdőjárással az időmet, 
mert ez volt a minde-
nem.

1957-ben már er-
dészgyakornok voltam 
Bugacon. Aztán 1962-    
ben kitüntetéssel végeztem Szegeden 
a technikumot, majd előfelvételisként 
egy évre a Kerekegyházi Erdészet 
egyik kerületébe, Kunpeszérre kerül-
tem vágásvezetőnek. Fiatalemberként 
igen kemény élet várt itt rám, hiszen 
öt-hat kilométerre minden lakott hely-
től egyedül laktam – igen nomád kö-
rülmények között - egy villany és víz 
nélküli erdészházban. Idővel két szak-
irányú egyetemi diplomát szereztem, s 
1984-ben doktoráltam. Negyedszáza-
don át, 2004 novemberéig voltam az 
Állami Erdészeti Szolgálat Kecskemé-
ti Igazgatóságának a vezetője.

- Milyen személyes törekvések vezet-
ték a munkájában?
- A száraz igazgatási feladatok mellett 
folyamatosan kerestem olyan tevé-
kenységeket, amelyekben a személyes 

szakmai elhivatottságom is érvényre 
juthat. 34 olyan objektum jött létre a 
Dél-Alföldön, melynek a megteremté-
sében meghatározó szerepem van. Ilye-
nek pl. a parkerdők, a bugaci Alföldfá-
sítási Múzeum és Oktatási Centrum, az 
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Em-
lékpark, melynek fásítását mi, erdé-
szek végeztük, s a Kecskeméti Arbo-
rétum. Az utóbbiról szóló sorozat első 
könyvét én írtam, a másik két kötetnek 
pedig sorozatszerkesztője vagyok. Az 
arborétummal sok olyan specifikumot 
hoztunk létre, ami sehol máshol nincs. 
Például a véderdő gyűrű, ami magát 
az intenzív belső 25 hektáros tájkertet 
öleli körbe, a nagyalföld állománytí-

pusainak leképzett gyűjteménye. Az 
északi oldalon pedig húsznál több 
mérsékelt égövi tölgytípus együttesét 
hoztuk létre, ami szintén egyedülálló a 
világban. Említésre méltó még, hogy a 
több mint ezerféle fa és cserje között 
két tucat olyan található az arborétum 
területén, ami Európában egyedül csak 
itt van. Szélsőséges éghajlati viszo-
nyok között másik ilyen nagyméretű 
arborétum nem is született. 

- Erdész szemmel milyennek látja a 
Hunyadivárost?
- 1983-ban költöztünk ide. Az akkor 
még csendes, falusias hangulatú város-
rész azóta sokat fejlődött, de két dolog 
még mindig hiányzik: a park és nö-
vényzet igazi szeretete, s addig, amíg 
a falevelet szemétnek nézik, ez nem is 
lesz másként. A másik hiányolt dolog 

az, hogy az utca- és a térfásításoknál 
sem a tájkerti jelleg, sem pedig a fafaj 
és a termőhely szerinti normál kapcso-
lat nem biztosított. Rendszerszemlélet 
helyett inkább ötletszerű látványelem-
ként szerepelnek a beültetett növé-
nyek. Ez egyébként az egész városra 
elmondható. 

A Békefasornál a kivágásra érett, 
elöregedett fák helyébe – ha rajtam 
múlna - egy biogrupp-rendszerű, ve-
gyes növénytársításokkal kialakított, 
számos funkciót ellátó sétányt tudnék 
elképzelni. Az egyik oldalán lenne 
hely arra, hogy pl. sakkozó asztalokat 
állítsunk fel, a növényzet segítségével 
csoportos és meghittebb beszélgetésre 

alkalmas tereket, pi-
henőhelyeket alakít-
sunk ki, s kis csobo-
gókat, szökőkutakat 
helyezzünk el rajta.

- Nem gondolt még 
arra, hogy ennyi ta-
pasztalattal a háta 
mögött valahol a vá-
ros szélén létrehoz a 
maga örömére, s ké-
pen látható unokái 
gyönyörűségére egy 
csodálatos növény-
együttesekből álló 
pár hektáros mini-
uradalmat?
- Valóban gondoltam 
már rá, sőt a kilenc-
venes években a be-
osztásomból adódó 
lehetőségem és tájé-
kozottságom folytán 

igen nagy vagyonra tehettem volna 
szert a kárpótlások során, amit például 
ilyen elképzelésekbe lehetett volna fek-
tetni. Csakhogy az én életfilozófiám, 
hitem arról szól, hogy nem az a gazdag 
ember, aki sokat gyűjt magának, ha-
nem az, aki sokat ad másoknak. Az én 
uradalmam ott van az arborétumban. 
Amikor néha el vagyok keseredve, 
kimegyek oda. Ahogy nézem a han-
cúrozó óvodásokat, s látok egy sétáló, 
boldog családot, nekem többet jelent 
annál, mintha saját palotám, pompá-
zatos birtokom lenne. Ilyenkor azt sem 
bánom, ha egy-két évtized után már 
arra sem emlékeznek az arborétumba 
látogatók, hogy ezt a sajátos arculattal 
bíró erdei világot valamikor én álmod-
tam oda.  

(Teljes terjedelmében 
a www.hunyadivaros.hu-n olvasható.)

- Beszélgetés Gőbölös Antallal -
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Október közepén közel száz ember 

részvételével tartott, önerős útépí-
téssel kapcsolatos lakossági fórumra 
került sor a Mátyás Iskola aulájá-
ban. Sipos László alpolgármester, az 
összejövetel meghívott előadója a tá-
jékoztatás után készséggel válaszolt 
a feltett kérdésekre. Ezúttal arra 
kérjük, a Hunyadivárosi Hírmondó 
Olvasói számára is idézze fel azokat 
a tudnivalókat, melyek kérdésként 
fogalmazódtak meg a fórum alkal-
mával. 

Az ISPA szennyvízcsatornázás 
utáni úthelyreállítása keretében vá-
rosrészünkben is hamarosan sorra 
kerülő útépítések kapcsán a Hu-
nyadivárosban több olyan speciális 
probléma is felmerült, amit mind ez 
ideig nem kezeltek rendelettel. - Me-
lyek ezek?

- Nem tisztázott teljes mértékben a 
hozzájárulás megoszlása például azo-
kon a helyeken – lásd társasházak -, 
ahol egy helyrajzi számon több tulaj-
donos ingatlana található. Esetükben 
az egy ingatlanegységre vonatkozó 
180.000 Ft-os hozzájárulás tulaj-
donnagyság szerinti elosztása nincs 
arányban az út tényleges terhelésével, 
használatával. Ahogyan a társasházak-
nál a közművek szempontjából is több 
fogyasztó van, úgy ez az úthasználatra 
is igaz. Egy családi házas övezetben a 
háztulajdonosokra „ráeső rész” kiszá-
mítása lényegesen egyszerűbb. 

Van egy olyan koncepció, hogy a tár-
sasházak lakástulajdonosainak is leg-
alább 50%-os mértékben fizetniük kell 
az ingatlanegységnyi hozzájárulást, de 
mivel más felvetések is vannak, ennek 
szabályozására egy mindenki számára 
igazságos döntést kell hoznia a Köz-
gyűlésnek. Bár most elég sok rende-
letmódosítás van folyamatban, ennek 
megtárgyalását, s a döntés meghoza-
talát legkésőbb 2009. január végéig 
tervezzük. 

Hasonló probléma merült fel a sarok-
telkek vonatkozásában is.  A korábbi 
útépítéseknél úgy szabályozott a ren-
deletünk, hogy a sarokház mindkét 
oldalán épülő út bekerülési költségei-
hez 50-50%-os mértékben kell hozzá-
járulnia a tulajdonosnak. Bár most ezt 
az összeget lényegesen módosíthatja 
a támogatások változása, valószínű, 
hogy ezt a rendeletalkalmazási módot 
fogjuk most is a Közgyűlés elé terjesz-

teni. Az útépítésekhez kapcsolódó ren-
deletek felülvizsgálata valószínűleg 
olyan eredménnyel is jár majd, hogy 
a közeljövőben azokban a még földes, 
salakos utcákban is megpróbálunk tá-
mogatási formát keresni a szilárd út-
burkolat megépítésére, ahol nem most 
történt a csatornázás. Ennek viszont 
mindenképpen feltétele lesz az, hogy 
az itt található ingatlanok mindegyike 
teljes mértékben közművesített legyen. 
Minden elkészülő útra vonatkozik, 
hogy azokat öt éven belül nem lehet 
megbontani, s ezt később is szigorú 
helyreállítási feltételekhez kötjük.      

- Nem mindenki számára volt egy-
értelmű, miért hívta fel a figyelmet 
a fórumon a részletfizetés lehetősé-
gére, hiszen ez máshol a bekerülési 
költségnél valamivel magasabb ös-
szegű visszafizetést jelent.

- Ez itt most pont fordítva van. Pár 
éve, amikor a Víziközmű Társulat szer-
vezésében indult el az útstabilizáció, a 
szerződött összeg a társulat fenntartási 
költségeit is magába foglalta, s az álla-
mi támogatást is ennek függvényében 
kezelte a társulat. Ugyanakkor most, 
amikor a 180.000 Ft-os egységnyi 
hozzájárulásról döntöttünk, egyben 
határoztunk arról is, hogy a Városfej-
lesztési és Közbeszerzési Osztályon 
belül új munkaköri státuszokat hozunk 
létre a szerződések adminisztrálásának 
ellátására. Egyúttal közreműködésre 
kértünk fel egy gazdasági társaságot, 
amely a gyakorlatban megköti a lakos-
sággal a lakástakarékossági szerződé-
seket. E szolgáltatások igénybevétele a 
korábbinál kisebb mértékű összegbeli 
hozzájárulást jelent. 

Másik nagy előny, hogy a kínált La-
káskassza szerződésekkel olyan állami 
támogatás is igénybe vehető, melyhez 
a részletfizetést nem kérő, egy ös-
szegben fizetni kívánó lakosok nem 
juthatnak hozzá. Más szóval: a 30%-
os állami támogatás nem jár azoknak, 
akik nem kötöttek Lakáskassza-szer-
ződést. A hitelfelvétellel kapott állami 

támogatás már az első törlesztőrészlet 
megállapításától kezdve beszámításra 
kerül: az adott évre eső 30%-os álla-
mi hozzájárulás mértékével csökken a 
befizetésre kerülő összeg. Ilyen meg-
gondolások alapján ajánlom mindenki 
számára a jóval nagyobb kedvezmé-
nyeket biztosítani tudó részletfizetés 
választását. 

- Milyen minőségben készülnek 
majd el ezek az utak?

- Garantáltan első osztályú kivitele-
zéssel, lehetőleg öt méteres szélesség-
ben, kétoldali szegélykialakítással és 
gyephézagos rácsból kiépített, csapa-
dékgyűjtő árokkal készülnek. A 20-25 
cm-es vastagságú, zúzalékkal feltöltött 
útalapra hét centiméter vastag aszfalt-
burkolat kerül. Ez magába foglalja 
azt is, hogy útépítésre szerződni csak 
olyan utcákban lehet, ahol ehhez meg-
felelő útszélesség áll rendelkezésre. 
Ahol ezzel kapcsolatban kérdés merül 
fel, ingyenesen kérhető egy előzetes 
útfelmérés. Ebben a projektben épült 
már meg hat utca a Kósa-faluban, illet-
ve a Darázs utca készült így Kadafalva 
területén. Ezeket érdemes megnézni. 
Hozzáteszem, a projekt keretében al-
kalmazott 180.000 Ft-os egyéni hozzá-
járulás a készülő út ráeső költségeinek 

Példa a fejlesztések árkalkulációira
A Vértes utca burkolatépítésének költségelőirányzata

A burkolt út tervezett hossza: 260 m, szélessége 4 m, területe 1101 nm  

Az útépítéssel érintett ingatlanok várható száma:              15  

Előirányzott lakossági befizetés:                                 2 700 000,- Ft  
Tervezett bekerülési költség:                                       10 214 000,- Ft  
Egy ingatlanra jutó tervezett költség:                    kb. 681 000,- Ft



�

M E G É P Ü L  A  K E R É K P Á R Ú T !

VISSZATEKINTÉSHUNYADIVÁROSI HÍRMONDÓ

�

VISSZATEKINTÉS

�

FÓRUM HHHH
negyedrészét sem fedi le, a többi ön-
kormányzati, illetve állami támogatás. 
Ez igen nagy lehetőség a korábbi, fe-
lerészbeni támogatáshoz képest, ami 
a program lezárulását követően vélhe-
tően újból ilyen arányú lesz. Ráadásul 
ott, ahol közmű akadályozza az útépí-
tést, most az ezzel kapcsolatos többlet-
költségeket is felvállalja a város. 

Ha valaki korábban a Víziközmű 
Társulattal kötött szerződést egy sze-
rényebb kivitelű útra, s most úgy dönt, 
hogy inkább ráfizet erre a 110.000 Ft-
os összegre egy jobb út érdekében, 
lehetőség van a korábbi szerződések 
módosítására. Ebben az esetben a tár-
sulatnak kell jelezni ezt az igényt. Az ő 
feladatuk a szerződésmódosítás végre-
hajtása, illetve az ezzel járó többletbe-
fizetések kezelése.  

- Mi a menete az útépítéssel kap-
csolatos ügyintézésnek?

- Először egy megválasztott utcabi-
zalmi szándéknyilatkozatot gyűjt be 
minden érintett lakótól. Ahogy ez beke-
rül hozzánk, megvizsgáljuk, van-e va-

lami akadálya a megvalósulásnak. Ha 
nincs, a megbízott cég alkalmazottai 
már köthetik is a szerződéseket a lako-
sokkal. Az utca lakóinak kétharmados 
arányú  beleegyezése kell ahhoz, hogy 
az elképzelés realizálódhasson, illetve 
a költségekben való osztozás kötelező 
erejűvé váljon az utca minden ingat-
lantulajdonosa számára. 

Nemfizetés esetén az önrész összege 
adó formájában behajthatóvá válik, s a 
fizetési kötelezettséget még különféle 
illetékek is terhelik. Nem lehet rá utó-
lag részletfizetési kedvezményt sem 
kérni, illetve ráterhelhető magára az 
ingatlanra. 

Ha az utca lakóinak kétharmada már 
megkötötte a szerződést, elindul a ter-
vezés. A tervek elkészítésétől számítva 
kb. 3-4 hónapot kell várni addig, míg 
megérkezik a jogerős építési engedély. 
Ennek birtokában már kezdődhet a 
gyakorlati munka. 

Lényegében, ha az utca lakói kéthar-
mados többséggel rászánják magukat 
az útépítésre, hat-tíz hónapon belül 
kész út birtokába jutnak.

SZOMSZÉDOK 

EGYMÁSÉRT
Augusztus közepén megala-

kult a Szomszédok Egymásért 
Mozgalom rendszere a Hunya-
divárosban is, s jó néhány lel-
kes ember részvételével azóta 
is eredményesen működik. Ter-
mészetesen jó lenne, ha a figye-
lőszolgálatba minél többen be 
tudnának kapcsolódni a város-
részből. Általános tapasztalat 
ugyanis, hogy a hátsó szándékú 
egyének tevékenységüket in-
kább azokban a városrészek-
ben fejtik ki, ahol ilyen jellegű 
közösségi ráfigyelésre nem kell 
számítaniuk. A figyelőszolgá-
lat aktivistái közé továbbra is 
várjuk a jelentkezéseket, mely 
Hegedűs Sándor polgárőrnél a 
20/3980-957-es telefonszámon 

A korábbi ígéretek ellenére miért nem készült még el a 
Mátyás király és Géza fejedelem körút mentén épülő ke-
rékpárút? – kérdeztük Nagypál Sándort, az önkormányzat 
Városfejlesztési és Közbeszerzési Osztályának vezetőjét:

Nagyon szerettük volna 2008-ban a kerékpárutakat megépíte-
ni, s akkor, amikor az ehhez kapcsolódó pályázatot megnyer-
tük, ez kivitelezhetőnek is látszott. Nem számoltunk azzal, 
hogy a leendő kerékpárút területén számos olyan közműkivál-

tást is meg kell oldani, mely komolyabb nehézségbe ütközik, illetve úgy gondoltuk, 
hogy ezt a problémát jóval hamarabb orvosolni tudjuk. Jelenleg a közműkiváltások 
folyamata tart. Ennek érdekében összehívtuk egyeztetésre az összes közműszolgálta-
tót. A december 14-én tartott megbeszélés nemcsak azért volt különösen fontos, hogy 
a szolgáltatók egymás szempontjait is mérlegelve határozzák meg a szükséges lépé-
seket, hanem azért is, mert minden helyzetre azt a megoldást kellett megtalálnunk, 
ami az önkormányzat szempontjából a legköltségkímélőbb. 

December 28-án - az építési napló megnyitásával – a közműkiváltások tényleges 
munkafolyamatai is megkezdődnek. Ez időponttól a kerékpárút érintett szakaszán 
lakók egészen biztosan találkozni fognak azokkal a szakemberekkel, akik ezeket a 
munkálatokat végzik. Ezt követően már csak az időjárás lehet akadályozó tényező, 
hiszen a bekerülési összeg a rendelkezésünkre áll, s egészen biztos, hogy 2009 első 
felében a kerékpárút átadásra kerül. 

A Város Napja alkalmából kiemelkedő újságírói, közírói munkája  elismeréseként 
a Közgyűlés Heltai Nándornak Tóth László-díjat adományozott. 

Heltai Nándor a szerzője a városrészünk százéves történetét feldolgozó monográfiának 
is. A Hunyadiváros c. könyv korlátozott példányszámban még rendelkezésre áll azok 
számára, akik a Hunyadivárosért Egyesület’, illetve a hunyadivárosi közösségek 

tervezett kápolna- és közösségi házának építésére
 minimum 1000 FT értékű adományt ajánlanak fel. 

Az érdeklődők számára a könyv hozzáférhető lesz január 24-én, a Mátyás Iskolában 
megrendezésre kerülő Corvinás Börzén, illetve Kozma Imrénél, a Hunyadivárosért 
Egyesület Kecskemét elnökénél. Érdeklődni a 30/ 296-7867-es telefonszámon lehet. 
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MADARAINKRÓLHHHH
Talán nincs is 

ember, akinek 
soha ne akadt vol-
na meg a tekinte-
te a fagyos téli na-
pokon dideregve 
eleséget keresgélő 
madarakon. Há-
nyunkban fogal-

mazódott már meg a kérdés: „Vajon 
hogyan tudnak táplálékot találni a 
hó alatt a kegyetlen mínuszokban?”. 
- Ugye, gondoltak már arra – vagy 
tán el is határozták –, hogy valami-
képp segíteni kellene nekik. Aztán 
mégsem lett az egészből semmi…. 
Mert nem tudták, mikor, mivel, ho-
gyan, stb.. Hogy ez ne lehessen aka-
dály, a következő néhány sorban 
leírok néhány alapvető tudnivalót a 
téli madáretetésről.

- Mikortól és meddig etessünk?
- A fagyok beállta után, november 
végén, december elején vagy az első 
megmaradó hó leesését követően 
kezdjünk etetni. Erre készüljünk fel 
úgy, hogy ha azt egyszer elkezdtük, 
abba nem hagyhatjuk! Ha a madarak 
hozzászoknak ahhoz, hogy egy helyen 
mindig találnak eleséget, távolabbról 
is odaszoknak, s ha ez az élelemforrás 
hirtelen megszűnik, az etető környé-
kén összesereglett madarak táplálék 
híján akár el is pusztulhatnak. 

A madarak anyagcseréje intenzív, 
testhőmérsékletük jóval magasabb (40-
41 C fok) az emberénél, ennek fenntar-
tásához pedig folyamatosan elegendő 
mennyiségű táplálékra van szükségük. 
Fontos, hogy az etetőt rendszeresen 
– lehetőleg mindig ugyanabban az 
időpontban – töltsük fel! Az etetést 
mindaddig folytassuk, amíg a hóré-
teg elfedi a madarak elől a táplálékot, 
vagy a hőmérséklet tartósan fagypont 
alatt marad.

- Mivel etessünk?
- Legmegfelelőbbek az olajos magvak 
(napraforgó, tökmag, kendermag, dió, 
mogyoró stb.). Ezeket minden madár 
szívesen fogyasztja. Ha ebbe beleke-
verünk kölest, búzát vagy kukorica-
darát – mivel ezt jobban szeretik – a 
verebek inkább ezt csipegetik ki, így 
több olajos mag marad a cinegéknek. 
Ne sajnáljuk az élelmet a verebektől 
sem, hiszen jelentős mennyiségű kerti 
kártevőt pusztítanak el, és számuk Eu-
rópa-szerte fogyatkozóban van.

Az etetőre, 
vagy egy köze-
li faágra, akár 
az erkélyre, 
kiakaszthatunk 
marha, vagy 
birkafaggyút, 
s z a l o n n á t , 
szalonnabőrt, 
esetleg házilag 
készített ma-
dárkalácsot. 

Madárkalács: 
Olvasztott mar-
h a f a g g y ú b a 
napraforgót, diót, mogyorót, tökma-
got, kölest, búzát keverünk, majd egy 
edénybe öntjük úgy, hogy az akasz-
tóját belehelyezzük. Amíg formálható 
kivesszük, a kívánt alakúra formázzuk, 
és hagyjuk megdermedni.

A fekete rigók csak a különösen ke-
mény hidegben, szinte végszükség ese-
tén mennek be az etetőbe. Ők inkább 
a földön, az etető alatt táplálkoznak. 
Nekik kedveskedhetünk a levesben 
megfőtt zöldségek (répa, burgonya, 
karalábé, stb.) etető alá helyezésével. 
A galambok is az etető alatt keresik a 
táplálékukat. Nekik szórjunk a földre 
búzát, kukoricát. Nagyon fontos, hogy 
sózott, paprikás, füstölt (pl. szalonna) 
eleséget soha ne tegyünk az etetőbe! 
A madarak szívesen fogyasztják az 

almát, körtét, egyéb gyü-
mölcsöket, az esetlegesen 
megkukacosodott mazsolát, 
stb.. Nem szabad kenyér- és 
egyéb tésztamorzsát kiten-
nünk! Ezeken hamar meg-
telepszenek a baktériumok, 
ami a madaraknak komoly 
bélbetegséget okoz, vagy 
beledagad a begyükbe, ami 
viszont a pusztulásukhoz 
vezet. 

A madarak téli ellátásába 
feltétlenül vonjuk be gyer-
mekeinket, hiszen a madár-
etetés e „kisüzemi” formá-

jának óriási szerepe van abban, hogy 
őket a természet szeretetére neveljük.  

- Milyen legyen a madáretető?
- Sokfajta madáretető létezik. A nagy 
teljesítményű adagoló dúcetetőtől 
kezdve a tetszetős, kis ablaketetőn ke-
resztül, egészen a puritán módon az 
ablakpárkányra kiszórt magokig. Az 
éhes madárnak teljesen mindegy, mi-
ben találja meg a túléléséhez szükséges 
tápanyagot. Neki csupán az a fontos, 
hogy hozzájusson. Ami sokkal inkább 

lényeges a 
számára, az 
az etető el-
helyezése. 
C é l s z e r ű 
fák, cser-
jék közelé-
be kirakni, 
ahová a ra-
gadozó ma-
darak meg-
jelenésekor 
el tudnak 
bújni. Ha 
az etető és 

közvetlen környezete nem biztosítja a 
madarak számára a biztonságérzetet, 
nem repülnek rá. Jó, ha fedett, szélár-
nyékos az etető, így a hó nem takarja 
be az élelmet. Műanyag flakonokat ne 
használjunk etetőként, mert ezeknek 
az éles pereme megvághatja az apró 
lábakat.

- Hogyan itassunk?
- Nem csak a nyári hőségben fontos, 
hogy biztosítsunk madaraink számára 
hozzáférhető vizet. Míg akkor a forró-
ság miatt nem találnak innivalót, télen 
a fagy miatt nem tudják szomjukat ol-
tani, hiszen 0 C fok alatti hőmérsékle-
ten a víz megfagy. Ha módunkban áll, 
napjában többször tegyünk ki nekik 
vizet. Míg meg nem fagy, tudják vele 
a szomjukat oltani.

Ha gondolataimat azzal a bizonyított 
ténnyel zárom, hogy a működő téli 
madáretető környezetében lévő gyü-
mölcsfák kártevőkkel való fertőzött-
sége jelentősen alulmarad az egyéb 
területek fáinak fertőzöttségétől, ak-
kor nem biztos, hogy nagyobb kedvet 
ébresztek a téli madáretetéshez, mint 
amit maga az etetés élménye jelent.

 Kívánom, hogy e csodálatos élményt 
minél többen tapasztalják meg!

Szabó Barna 
a Hunyadivárosi Madárbarát Program 

felelőseSövényültetés az Univer-ABC háta mögött 
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TEGYÜK SZEBBÉ! HHHH

Mikulás Ferenc lett a 
2008-as Bács-Kiskun 
Megyei Príma Díj egyik 
díjazottja. Ezúton is gra-
tulálunk neki!

Mikulás Ferenc városré-
szünk Európa-hírű, s szak-
mai berkekben világszerte 
ismert, magas rangot kiví-
vott intézményének a veze-

tője: a Kecskemétfilm Kft. ügyvezető igazgatója 
és egyben az itt készülő filmek producere, 1993 
óta pedig a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál 
igazgatója is.

1940-ben született Kaposváron, gyermekkorát 
Dunapatajon töltötte. A középiskolát Kunszent-
miklóson kezdte, ahonnan 1957-ben eltávolítot-
ták, mert elszavalta a Nemzeti dalt. Kalocsán 
érettségizett 1959-ben. 1971-ben nevezték ki a 
Kecskeméti Animációs Stúdió élére, ahol lehető-
vé tette jeles alkotók olyan értékes produktumai-
nak megszületését, mint pl. a Vízipók-Csodapók, 
a Mesék Mátyás királyról, a Mondák a magyar 
történelemből és a Magyar népmesék sorozat.

 Több animációs fesztiválon vett részt zsűritag-
ként, 1997 és 2000 között az ASIFA (Animációs 
Filmművészek Nemzetközi Szövetsége) igazga-
tótanácsának tagja volt. 

Részesült már egyebek mellett a Magyar Köz-
társaság Arany Érdemkeresztjében és az Olasz 
Filmművész Szövetség kitüntetésében. Ez év 
márciusában Balázs Béla-díjat vehetett át. 

parkjának helyéül, több szempontból 
indokolt. Egyrészről, maga az ingat-
lan önkormányzati tulajdonban van, 
amely lényegesen megkönnyíti a te-
rület kezelését. Másrészről a parkban 
hatalmas fejlesztési potenciál van, szé-
les társadalmi rétegek használhatják, s 
több közintézmény is található a köz-
vetlen közelében (KNP Igazgatósága, 
rajzfilmstúdió, ’Mátyás Király Általá-
nos Iskola). 

Jelenleg a park használói meglehető-
sen kevesen vannak, ezért leginkább 
a park szerény megjelenése és kevés 
használati lehetősége a felelős. A je-
lenleg is meglévő funkciók megtartása 
mindenképpen fontos, ezek bővítése 
azonban elengedhetetlen. A felújítás 
során a legfontosabb szempontnak a 
közösségi igényeknek való megfele-
lést, a közösség felújításba való be-
vonását tartjuk, hogy a park szélesebb 
rétegek számára váljon használhatóvá. 
A park jelenlegi látogatóinak visszajel-
zéseire különösen kíváncsiak vagyunk, 

Tisztelt Olvasók, 
Hunyadiváros i 
Polgárok!

Az alábbiakban 
szeretném felvá-
zolni a Hermann 
Ottó tér felújítá-
sával kapcsolatos 
ötleteinket, irány-

elveinket. Jelen cikk megjelenésének 
célja egyelőre még csak a lakossági 
érdeklődés felkeltése, a parkot hasz-
náló közösség informálása arról a 
tervezetről, mely első lépcsőfoka egy 
valamikor talán megvalósuló park-
átalakításnak. 

Magamról annyit, hogy a KRESZ-
park szomszédságában töltöttem a 
gyermekkoromat. Jelenleg a Budapesti 
Corvinus Egyetem negyedéves tájépí-
tészmérnök hallgatója vagyok, immár 
négy éve foglalkozom közösségi terek 
kialakításával, felújításával. Az ötletek 
kidolgozásában sokan közreműköd-
nek, itt emelném ki a szintén hunya-
divárosi Kis Judit negyedéves szocio-
lógus hallgató nagy értékű segítségét, 
s a későbbi kivitelezési munkákban is 
több kedves hallgatótársunk, barátunk 
előrejelezte a közreműködési szándé-
kát. 

Ma a Hunyadivárosban nemigen ta-
lálunk olyan közparkot, amely minden 
lakossági igényt kielégítene, s egyút-
tal kellőképp reprezentatív lenne. A 
probléma ellensúlyozására szükség 
van mindezen elvárásoknak megfelelő 
közterületek, sétányok kialakítására. 
Ennek jelentőségével, úgy gondolom, 
minden kedves Olvasó tisztában van. 
Az, hogy a KRESZ-park területét ja-
vasoljuk a Hunyadiváros modern köz-

de minden lakossági ér-
deket és igényt szeret-
nénk figyelembe venni a 
felújítás során.

 A park revitalizálása 
több ütemben valósulna 
meg. Először a növényál-
lomány frissítését, vala-
mint nagyobb, átgondol-
tabb kialakítású burkolt 
felületek kialakítását ja-
vasoljuk. A köztéri búto-
rok, hulladékgyűjtők le-
cserélése is elengedhetet-
len az egységes összkép 
kialakulásához. A park 
biztonsága érdekében 
jó lenne a közvilágítás 

kiépítése is a parkban. Későbbiekben 
megoldandó feladadat a sportpálya 
felújítása, lelátók elhelyezése. Fontos 
az is, hogy a park megfelelő identitást 
kapjon. Ebben segítségünkre lesz a 
szomszédos rajzfilmstúdió. Az általuk 
kidolgozott mesevilág megjelenítésé-
vel szeretnénk kialakítani az új park 
formavilágát. Ezzel az egyedi arculat-
tal új jellegzetességet kapna városré-
szünk is. Kecskemét eddigi ismertségét 
kihasználva a park szélesebb körökben 
is ismertté válhat, és felhívnánk vele a 
figyelmet a több mint százéves Hunya-
diváros időtálló értékeire is. 

Várjuk a park esetleges megújításá-
val kapcsolatos javaslataikat. Kérjük, 
hogy az újságban talált kérdőívet tölt-
sék ki, s juttassák el az Univer-ABC-be 
és a kis SZIL-COOP áruházba kihelye-
zett gyűjtőládákba. Minden felmerülő 
igényt komolyan mérlegelünk, hiszen 
célunk az, hogy a valamikori felújítás 
teljes mértékben a közösség érdekeit 
szolgálja. 

Czeglédi Csongor
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Több mint öt éve van a városrészünkben református Bibliakör. Vezetője, megfelelőbb szóval a 

keresztyén kisközösség lelke, az összejövetelek háziasszonya Varga Sándorné. Őt kértük meg, 
hogy közelebbről is mutassa be Olvasóink számára a Bibliakör életét: 

A rendszeresen tartott Bibliaórák indítása Ma-
gyarné Balogh Erzsébet missziói lelkész szemé-
lyéhez köthető, aki - ahogy missziós tevékeny-
ségében mindig, úgy - a mi kis csoportunkban 
is igyekezett a keresztyén közösség szeretetet és 

elfogadást biztosító légkörét kialakítani. Én a Kecskeméti Református 
Egyházközség keleti egyházrészi gondnoka vagyok, s amikor felvető-
dött, hogy egy kis gyülekezeti csoport létrehozása érdekében a Béke-
fasor 12. szám alatti lakásunkon is megtarthatók-e ezek az összejöve-
telek, azonnal igent mondtam. Elsőként megállapodtunk abban, hogy 
minden hónap első szerdáján tartjuk majd a Bibliaóráinkat, s ez azóta 
sem változott.  A bibliai témájú közös beszélgetéseket, imádságokat 
később Temesvári Imre lelkipásztor vezette, s amikor őt Csepelre he-
lyezték, Pál Ferenc nagytiszteletes úr vállalta el, hogy kijár hozzánk. 

A mai estén 24-en vagyunk itt. Ez egy átlagos létszámnak mondható, de volt, amikor 34-en voltunk, s ebben a kis la-
kásban bizony már a két szobát egybenyitva is csak igen nehezen fértünk el. Mégis mindenkinek szívből ajánljuk, hogy 
csatlakozzon hozzánk, hiszen ha úgy alakul, hogy végképp „kinőjük” ezt a helyet, arra is keresünk majd megoldást. Az a 
lényeg, hogy mindenki itt legyen, aki úgy érzi, hogy szívesen lenne tagja egy hívő emberekből álló kis gyülekezetnek a 
városrészben. 

A legtöbben azért választották hitük erősítéséhez, lelkük építéséhez a mi kis közösségünket, mert itt könnyebb megfeled-
kezni a hétköznapok gondjáról, bajáról, mintha csak otthon magukban imádkoznának. Sokan vannak közülünk, akik nagy 
terheket hordoznak, s közös imával kérjük az Úr segítségét ahhoz, hogy ezt viselni tudják. Nekem a sok szép emlék kö-
zött az egyik legnagyobb élményem volt, amikor születő kisunokámért mindannyian együtt imádkoztunk. Biztos vagyok 
benne, hogy Áldás kísér bennünket, hiszen azok, akik a városrészben addig legfeljebb csak látásból ismerték egymást, 
most egymást kísérik haza a sötét téli estéken. Vannak itt olyanok idősek is, akik már nehezen járnak. A templomba nem 
tudnának elmenni, de mindig akad közülünk olyan, akinek a segítségével ide, nem nagy távolságra  - ha lassan lépegetve 
is, de – el tudnak jönni. Olyan is van, aki a vérnyomása vagy más betegsége miatt fél a váratlan rosszullétektől, ezért nem 
vesz részt kötött szertartásokon. Hozzánk mégis eljön, mert tudja, hogy itt bármikor kimehet a friss levegőre mozogni egy 
kicsit.    

A Bibliakör tagjai nemcsak itt látják egymást, hiszen sokan rendszeresen találkozunk a vasárnapi istentiszteleteken és más 
alkalmakkor is. Szinte mindig szóba kerül, mennyire várjuk már a következő Bibliaórát, ahol egymás társasága mellett kö-
zelebbről érezzük Isten jelenlétét is: „Térjetek meg hozzám, így szól a Seregek Ura, és én is hozzátok térek” (Zak.1:3.).

Második éve vagyok jelen ebben a 
közösségben – mondta Pál Ferenc 
hitoktató:

Korábban egy idejáró testvérünk 
kérésére Jakab levelét beszéltük meg, 
most pedig János leveleit fogjuk majd 
áttekinteni. Mint lelkipásztor mindig 
azzal a reménységgel olvasom és ma-
gyarázom Isten Igéjét, hogy az a je-
lenlévők számára személyesen meg-
élhető élménnyé váljon, életük eset-
leges útvesztőiben pedig útmutatásul 
szolgáljon. A templomi istentisztele-

teken a nagy református gyülekezettel 
együtt lenni nagyszerű, felemelő alka-
lom. Ugyanakkor ilyen kisközössége-
ken belül van lehetőség igazán arra, 
hogy egymás hétköznapjairól, próbái-
ról és örömeiről értesüljünk, egymásért 
imádkozzunk: Istenhez és egymáshoz 
fűző hitünket szorosabb testvéri köte-
lékben éljük meg.  

Miért szeretnek 
idejárni? - kérdez-
tük a jelenlévőket:

A közös imahall-
gatás mellett azért is 
– válaszol Kokovai 
Mihályné -, mert 
arról a szívélyes, 

őszinte fogadtatásról, amiben a há-
ziak részesítenek bennünket, csak a 
legfelsőbb fokon lehet beszélni. A mai 
világban, amikor híjával vagyunk az 
egymás iránt kifejezett tiszteletnek és 
megbecsülésnek, különösen jól esik 
ennek ellenkezőjét tapasztalni.    

Elég szomorú 
és nehéz hely-
zetben fogjuk 
megtapasztalni a 
következő éve-
inket – mondta 
Dugár Dénes bá-
csi. – Isten Igéjét 
hallgatva, az itt 

körülvevő szeretetet megsokszorozva 
könnyebb elviselni a mindennapok 
nehézségeit. Egy-egy Ige felolva-
sása után megbeszéljük annak hoz-
zánk szóló üzenetét. Eközben szóba 
jönnek életünk történései, s ezekből 
a visszaemlékezésekből megírható 
lenne egy igaz történelemkönyv is. 
Volt negyven évünk, amelyből mes-
terségesen ki volt véve a hit. Ennek 
a hitetlenségnek, szeretetlenségnek a 
hatása mutatkozik meg a mai gene-
ráció máról-holnapra felállított, múló 
értékrendjében, s azokban a szomorú 
jelenségekben, amelyekkel a mai tár-
sadalom kénytelenül szembesül.  
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„… úgy neveltek, hogy szeressem a hazámat.”

Több mint ötvenéves lelkészi szolgálat után december elsejével nyugalomba vonult Varga László, a Dunamellé-
ki Református Egyházkerület püspökhelyettese. A Kecskeméti Református Egyházközség gyülekezete és pres-

bitériuma december első vasárnapján, ünnepi istentisztelet keretében és az azt követő fogadáson búcsúzott el tőle. 
Varga László 36 éves kecskeméti szolgálatával a gyülekezet történetében a harmadik leghosszabb ideig szolgáló lel-
kész, aki emellett számos más hivatalt is betöltött. Közülük a Kecskeméti Református Kollégium negyedik éve vég-
zett főigazgató-lelkészi szolgálatát továbbra is ellátja. - A nagytiszteletű úr családjával együtt ezekben a hetekben 
költözik a városrészünkbe, s mint régi-új hunyadivárosi polgárt szeretnénk bemutatni lapunk Olvasói számára.

É L E T E M  I S T E N N E K  A J Á N L V A

Teológushallgatóként jelen voltam 
Budapesten az 1956-os eseményeknél. 
Tudni kell, hogy a teológusok közül 
senki nem vett részt fegyveres harc-
ban. Meghalt társaim is vörös karsza-
lagos önkéntesként segítettek haza egy 
idős asszonyt a szomszédos utcába, 

amikor egy orosz tankból rájuk lőttek 
egy sorozatot. Az egyik teológushall-
gató ott rögtön meghalt, másikuk pe-
dig reggelre. 

Csak a Teológia udvarán tudtuk elte-
metni őket, mert kijárási tilalom volt. 
Ekkor tényleg nagyon sokat jelentett 
az, hogy Magócsy István és Hercegh 
Lajos társunk kiterített holtteste nem-
zetiszín zászlóval lett letakarva. Ezek 
a dolgok mélyen beégetik az emberbe 
a hazafiságot, az idetartozást.     

Vasárnap a búcsú-istentiszteletet kö-
vető fogadáson láttam, hogy összeállt 
néhány, nálam húsz-huszonöt évvel 
fiatalabb lelkész, s azon tanakodtak, 
hogy mi lesz, amikor ők az ötvenéves 
szolgálatukra visszaemlékeznek. Lesz-
e benne addigra másik ’56? 

- Október elején városunk Közgyű-
lése „Pro Urbe” kitüntető címet ado-
mányozott Önnek. Mire volt a leg-
büszkébb egyházépítői, városépítői 
munkája során? 
- Nagy öröm volt az iskola tornacsar-
nokának és új szárnyának megépülé-

se a későbbi uszodával, de úgy az 
Arany János utcai Pálma Hotel, az 
idősek számára létrehozott Sion 
házak, mint temetőnk ravatalozója 
is, mind úgy épültek, hogy azzal a 
város is szépüljön, gyarapodjon. A 
rendszerváltás előtt, 1980-tól tíz 
éven keresztül tanácstag is voltam 
a Bethlenváros körzetében. Nem 
kis részem volt pl. a Városháza 
épületéről rendszeresen felcsen-
dülő harangjáték létrehozásában. 
1988-89-ben az Erdélyből érkező 
menekültekkel foglalkozó bizott-
ság elnökeként is sikerült sokat 
tenni honfitársainkért. 

- Hogyan vált hunyadivárosivá?
-Szüleim tősgyökeres kecskemé-
tiek voltak. Én Kecskeméten a 
Csáktornyai utcában születtem, de 
a Ceglédi út 64. szám alatt nőttem 
fel. Szabadság téri szolgálati laká-
sunkból kiköltözve most leszünk 
igazából hunyadivárosiak. 

- Eljött a stafétabot átadásának az 
ideje. Az intézmény falain belül, s 
általában véve is jó kezekben tudja 
a jövőt?
- Egész életemben azt láttam és ta-
pasztaltam, hogy amikor valaki terhet, 
feladatot kapott, akkor az Úristen meg-
erősítette, megérdemesítette arra, hogy 
ezt az Ő áldásával vinni, végezni tudja. 
Távolabbról nézve szomorú a helyzet 
akár a nagy egyházat, akár a világot 
nézem. Minden az Úristen kezében 
van, de éppen ezért én bízom benne, 
hogy küldeni fog nekünk olyan veze-
tőket, akik az Anyaszentegyházat is, 
meg ezt a szegény nyomorult hazánkat 
is egy kicsit jobb sors felé viszik, mint 
amiben most vagyunk.  

(Teljes terjedelmében a www.hunyadivaros.
hu-n olvasható.)

- Hogyan választotta ezt a pályát?
- Tizenkét éves koromban Mátraházán 
egy diáktáborban értettem meg először, 
hogy a hit nem azt jelenti, hogy „Elhi-
szem, hogy van Isten”, hanem ennél 
sokkal többet. Valami olyat, hogy az 
életemet tudatosan át kell adnom Neki, 
s az Ő vezetésére kell bíznom ma-
gam. 

Két év múlva mandulatályoggal 
és szívizomgyulladással életve-
szélyes állapotba kerültem. Édes-
anyám ott sírdogált az ágyam mel-
lett, én meg vigasztalni próbáltam: 
ne sírjon, mert ha meghalok, akkor 
is tudom, mi lesz velem, ha pedig 
életben maradok, akkor lelkész le-
szek. 

Erre édesanyám beszélni kezdett: 
minden szava egyenként vésődött 
belém. Nagyon nehezen lettem, 
háromévi házasság után fogantam 
csak meg. Már úgy volt, hogy nem 
lesz gyermekük, s a szegedi Fo-
gadalmi templomban olyan ígére-
tet tett az imádságában, hogy ha 
az Úristen fiúgyermeket ad neki, 
akkor azt lelkésznek neveli. Nem 
akart nekem beszélni erről addig, 
míg ezen az úton magamtól el nem 
indulok, s előbbi szavaim meg-
győzték arról, hogy ennek a be-
szélgetésnek eljött az ideje. 

Ettől fogva soha többé nem volt kér-
dés, hogy nekem mi a feladatom. 

- „Hazám, hazám / Te mindenem…” 
címmel megjelent búcsúkiadványá-
ban tanúbizonyságot tesz hazafiúi 
érzéseiről. Jobboldalisága mennyi-
ben tudható be a gyermekkori ne-
veltetésnek?
- A szüleim  úgy neveltek, hogy szeres-
sem a hazámat, s legyek büszke arra, 
hogy magyar vagyok. Ennek a hazafi-
ságnak adtak új erőt 1956 megrendítő 
élményei. Nagyon sok mindent megél-
tem már ez alatt a 72 év alatt ahhoz, 
hogy tudjam, merre az igazság, de ami 
a legmélyebben vésődött belém, az ’56. 
Tréfásan szoktam is kérdezni a fiatalo-
kat, hogy: „- Mit csináltok ti? Húsz-
évesek vagytok. Amikor én húszéves 
voltam, forradalmat csináltunk…”.
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SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TANFOLYAM 
indítását tervezi a részönkor-
mányzat ingyenesen azok szá-
mára, akik alapszinten szeret-
nék elsajátítani a legfontosabb 
alkalmazási ismereteket. A kép-
zésre az ötven év feletti hunya-
divárosi polgárok jelentkezését 
várják.  (Maximum 15 fő)

A foglalkozások helye: Gáspár 
András Szakközépiskola (E épület 
3. terem)
Időpontja: hétfőn és szerdán 17.00 
órától 18.45-ig.
A tanfolyam tervezett időtartama 
36 óra (két hónap), január 7-től.

Jelentkezni lehet Koroknai Editnél 
a 06 70/946-00-11-es számon. 

Minden bizonnyal a Hunya-
diváros legidősebb lakója 
Kövesdi Mátyásné Kati néni, 
aki 1901. november 16-án 
született, így 107 éves szüle-
tésnapja alkalmából köszön-
tötte őt a részönkormányzat 
képviseletében Leviczky Ci-
rill és Pászti András. Mar-
kó Sára szép szavalata és az 
örömmel fogadott csokitor-
ta mellé tolmácsoltuk neki 
mindannyiunk szívből jövő 
jókívánságait is.

A Kandó Kálmán utca végén 
lakó idős hölgy életének nagy ré-
szét Bócsán élte le, s 1987 óta la-
kik Mária nevű lányáéknál Kecs-
keméten. Egészen tavalyelőttig 
gyakorta lehetett látni az emeletes 
ház melletti padon üldögélve. Ma 
már nehezen menne a második 
szintről való lejárás, de rokonlá-
togatóba vagy a vidéki temetőbe 
Kati néni ugyanúgy a családdal 
tart, mint annak előtte. Közel száz 
éves koráig komoly segítség volt 
a konyhában, s máig igen jó ét-
vágyú. 102 éves koráig gyakran 
olvasott fel a családnak egy-egy 
cikket is az újságból. 

Lánya szerint a hosszú élet titka 
az egészséges életmódban rejlik. 
Annak idején mindent megter-
meltek a tanyán, amire csak szük-
ségük volt. Kútvizet ittak. Saját 
sütésű kenyéren, kecsketejen él-
tek. Kati néni maga készítette a 
túrót, tejfölt. Férje – aki 79 éve-
sen ment el – még műtrágyát sem 
engedett soha a földekre kiszórni. 
A vásznat maga fonta meg rok-
kával, erre Máriát is megtanítot-
ta. Asszonykorában nagyon szép 
helyen laktak. Messze a réteken 
virított a kakukkfű, abból főzték 
a teát. Kati néni gyógyszert sem 
sokat szedett életében. Hatan vol-
tak testvérek, húga is 96 évet ért 
meg. 

Mindig határozott, karakteres 
asszony volt. A köszöntéseket 
most is állva fogadta. Lányfejjel 
hét évig várt hűséggel a férjére, 
míg lejárt a katonaság. Család-
ja szerint egész életében úgy élt, 
ahogy kell. Öt gyereke, hét uno-
kája, 13 dédunokája és két ükuno-
kája van. Hívő katolikusként min-
den fohászt, minden szent éneket 
ismer. 107 évesen is minden este 
imádkozik.

MÍG ÉLSZ

Fáradt tekinteted tüzén riad a holnap,
s riad a ma is. A tegnap se kell, ennél
még jobban élsz. Kemény reggeli fény
tör be a redőny résén: mindig egy új nap,
pedig már régóta túl vagy életed delén.

Elvész, elmúlik mellőled minden, amiért
még érdemes hideg reggeli fénybe taposni,
könyökölni. Dühít és fáraszt a tülekedés.
Várni sincs már erőd, megállni nincs helyed.
Örök vándor vagy, s bármire leltél is, kevés.

De még élsz: rebben tétován a kéz, remeg:
szenved az akarat, ver a szív dermedten, vakon.
Igen, holnapra kihuny a „még mindent lehet”
csöndes reménye: eggyel több ránc az arcodon.

Így kell majd őrizni magad tovább,
jobb napokra, mikor kicsit kienged
a lélek, befogad a világ, enged a fagy.
Belédfeszült tüzek melege se hagy,
parazsa se hagy meghalni még.
Örök vándor, keress, kutass:
meg kell tudd őrizni magad
csodák nélkül is, 
mert nincsenek.

Csak te vagy: sercegő, füstös,
lobogó láng, öreg üstökös.
mások dermedt egén, míg élsz,
melegíts - 

(Kada Erika verse)



HHHHHHHH HUNYADIVÁROSI HÍRMONDÓÉLETET AZ ÉVEKNEK

Dekkerné Surányi Mária 
1977 januárjától él a Hunyadivá-
rosban. Költői, írói tevékenysége 
is közel ez időre nyúlik vissza. 
Verseit, írásait két saját kötet-
ben és számos helyi és országos 
lapban adta közre. A nyugdí-
jas szövetség által meghirdetett 
„Életet az éveknek” című pályá-
zaton országos első helyezést ért 
el. Évekig volt a Róna Rádió nyugdíjas műsorának 
aktív segítője. Városrészünkben alapító tagja volt a 
Nyugdíjasklubnak. A hátoldalon az ő versrészletét ol-
vashatják. Emberi, írói hitvallásáról így vall Bugaci 
emlékkönyv című, 2006-ban megjelent könyvében:

„Megtanultam, meg kellett tanulnom, hogy a bánat 
nem jó útitárs hátralévő éveimben. Szeretett férjem 
emlékét szívembe zárva, gyermekeim, vejeim, hat 
unokám, hat dédunokám szeretete bearanyozza az 
életemet.

Tagja vagyok a Bács-Kiskun Megyei Írók, Költők 
Baráti Körének. Írogatok, építgetem a hidat a múlt, 
a jelen és a jövő között. Első könyvem a Pusztai ro-
mantika 1999-ben jelent meg, amely szintén kisebb 
életrajzi ihletésű elbeszélésekből, versekből áll. Írá-
saimban igyekszem Édesanyámnak [az első állami 
szülésznő volt: a szerk.] is emléket állítani, aki em-
bert próbáló időkben járta télen nyáron, fagyban és 
szikrázó napsütésben a bugaci tanyavilágot…”

H U N Y A D I V Á R O S I  V Á R O S R É S Z I  Ö N K O R M Á N Y Z A T

E l n ö k :  P á s z t i  A n d r á s 
T á r s e l n ö k :  L e v i c z k y  C i r i l l 

Ta g o k : 
B e r e i  J ó z s e f    K a n d ó  K .  u . 

C s á k v á r y  J á n o s    L i s z t  F.  u .
D r.  S z a b ó  J ó z s e f     S ó l y o m  u .
G y e n e s  G é z a    S z i v á r v á n y  u .
H e g e d ű s  S á n d o r    T i n ó d i  u .

H o h n  J ó z s e f n é    S z i l á g y i  E .  u .
K a d a  E r i k a    S z i l á g y i  E .  u .
K o n t r a  L á s z l ó    B é k e f a s o r

K o v á c s  F e r e n c    S ó l y o m   u .
K o v á c s  J á n o s    D a r ó c z i  k ö z 
L e v i c z k y  C i r i l l    C s e r é p  u .

L ó c z i  L á s z l ó    T i n ó d i  u . 
N a g y  S á n d o r    M é c s e s  u .

N é m e t h  E r n ő    Va j d a h u n y a d  u .
N o v á k  F e r e n c    Te l e k i  P.  t é r 

P á s z t i  A n d r á s    G y u l a i  P á l  u .
P o p o v i c s  J ó z s e f  G é z a  F e j e d .  k r t .

R ó z s a  B é l a    S z o l n o k i  ú t 
S z a b ó  B a r n a    S z i l á g y i  E .  u . 

S z a b ó  G y ö r g y    S ó l y o m  u . 
S z i l á g y i  S á n d o r    M á t y á s  k i r.  k r t . 
S z u r o k  Z o l t á n    M á t y á s  k i r.  k r t . 

T ó t h  I m r é n é    F e h é r v á r i  u . 
T ü s k e  J á n o s    C o r v i n  u . 

Va r g a  S á n d o r n é    B é k e f a s o r 
V é g e l  I b o l y a    M a d á c h  u . 

NYUGDÍJASKLUB

November közepén volt a Nyugdíjasklub tagjainak ilyentájt 
szokásos, közös névnapi vacsorája a Szőlőfürt Fogadóban. 
Hátoldali fotógalériánk erről ad ízelítőt. Az emlékezetesen 
szép estét Berente Erzsébet klubvezető verses köszöntője nyi-
totta: „Ez a nap majdnem olyan, mint a többi, / De az emlék 
már a holnap poharát tölti…”

„Nála jobban senki nem tud nekünk verset olvasni”- idézték 
fel a jelenlévő asszonyok azokat az alkalmakat, amikor klubve-
zetőjük hasonlóan kedves-szép perceket szerzett a számukra. 
Így például azt az október elsejei aggteleki kirándulást, amikor 
a busz egyik állomáshelyén megállva - Idősek napja alkalmá-
ból - rövid meglepetés-műsorral kedveskedett a hirtelen zavar-
ba jött, később őszintén meghatódó hallgatóság számára. 

A 84 jelenlévő klubtag mellett a vacsora meghívott vendége 
volt Pászti András is, aki üdvözlő szavaiban szót ejtett arról 
a sokéves kötelékről, ami őt a klub tagjaihoz fűzi. Egyúttal 
megköszönte mindazt az önzetlen segítséget, amit a korábbi 
évekhez hasonlóan idén is - úgy a Hunyadivárosi Napok szer-
vezési munkálatai során, mint a Mátyás Iskola kerítésfestésé-
nél és más alkalmakkor - a klub tagjai nyújtottak a városrész 
számára. Örömét fejezte ki amiatt is, hogy a Nyugdíjasklub 
a hetényegyházi, nyárlőrinci és más testvérklubokkal hosszú 
távú kapcsolatot épít. 

A klub következő összejövetele január 6-án lesz a Gáspár Is-
kolában, 20-án pedig egy újabb születésnap következik a Tisz-
ti Klub rendezvénytermében. 2009-beli változás, hogy az el-
köszönő Berente Erzsébet helyett – akinek ezúton is köszönik 
sokéves szívvel-lélekkel végzett munkáját – a Nyugdíjasklub-
nak új vezetője lesz Tóth Imréné személyében, akit a decem-
ber 19-i találkozón egyöntetűen fogadott el új klubvezetőjének 
a tagság.                 (Az esten készült képek letölthetők a hunyadivárosi honlapról.)

Szabó Csaba chef ünnepi ajánlata:

GESZTENYÉS PULYKAMELL 

Hozzávalók: 40 dkg kicsontozott pulykamell, 2 egész tojás, 
15 dkg gesztenyemassza (a gesztenyemassza édes is lehet), 
3-4 evőkanál liszt, 1 mokkáskanál törött fekete bors, ízlés sze-
rint só, 1 teáskanál mustár. 

A pulykamellet vékony szeletekre vágjuk, húskalapáccsal 
kissé kiveregetjük, megsózzuk, majd 15 percre félretesszük. A 
tojásokat habosra verjük és belekeverjük a gesztenyemasszát. 
Annyi sót teszünk bele, hogy megkóstolva erősen sósnak érez-
zük. Ezután a borssal és a mustárral megfűszerezzük, majd 
annyi lisztet keverünk bele, hogy a massza tejföl sűrűségű le-
gyen. A pulykamell-szeleteket először lisztben megmártjuk, 
ezután a tésztában megforgatva, 180 fokra felhevített olajba 
tesszük, és 6-8 perc alatt szép aranybarnára sütjük. 

A fölösleges olajat 
lecsöpögtetjük vagy 
papírtörölközővel le-
itatjuk róla és pikáns 
befőttel, kompóttal, 
valamint burgonya-
pürével vagy párolt, 
petrezselymes rizzsel 
tálaljuk 

Egyszerűen és gyor-
san készíthető.



Boldogabb esztendőt 
az egész országnak!

Hegyeknek, 
völgyeknek, 
kicsiknek, 

nagyoknak.
Erősnek, 

gyengének, 
embernek, 

asszonynak,
Leánynak, 

legénynek.
Emeld fel 

Istenem, a büszke 
esendőt,

Adj nekünk 
Istenünk, boldogabb 

esztendőt.
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